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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก 
(lnkjet)จํานวน  5เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณวันที่ 11 
มี.ค. 2559) 
 

งบประมาณและที่มา                                       
ปี  2561    งบประมาณ   39,500  บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก 
(lnkjet)จํานวน  5  เครื่อง(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
2560 ณ วันที่   21 เม.ย. 2560) 

งบประมาณและที่มา 
ปี  2561    งบประมาณ   38,500  บาท 

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์                 
ประจําปี 2560  ณ           
วันที่  21  เม.ย. 2560 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่ต้อง
ระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีพ.ศ. 2561-2564                  
หน้า  549  ลําดับที่ 1 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
สน.ปลัดฯ 

2 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5  นิ้ว)จํานวน  4  เครื่อง  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ณ  วันที่  11 มี.ค. 2559) 

งบประมาณและที่มาปี 2561  งบประมาณ  116,000  
บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2  
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว)  จํานวน  4  เครื่อง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที่ 21 เม.ย. 2560) 

งบประมาณและที่มาปี 2561   งบประมาณ  120,000  
บาท 

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์                 
ประจําปี 2560  ณ           
วันที่  21  เม.ย. 2560 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่ต้อง
ระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีพ.ศ. 2561-2564                  
หน้า  551  ลําดับที่ 6 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองแผนฯ 
 
 
 
 

3 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2559) 

งบประมาณและที่มา 
ปี 2561   งบประมาณ    12,800   บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800VAจํานวน  4  เครื่อง  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ  วันที่  21 เม.ย. 2560) 

งบประมาณและที่มา 
ปี 2561   งบประมาณ11,200  บาท 

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์                 
ประจําปี 2560  ณ           
วันที่  21  เม.ย. 2560 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่ต้อง
ระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีพ.ศ. 2561-2564                  
หน้า  551  ลําดับที่ 7 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองแผนฯ 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560 
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ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

4 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1ตัน ชนิดขับเคลื่อน4 ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  2,400  ซีซี  หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110  กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ล
แคบจํานวน  1  คัน 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส.ค. 2559) 

งบประมาณและที่มา 
ปี  2561   งบประมาณ   896,000   บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  2,400  ซีซี  หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110  กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ล
แคบจํานวน   1   คัน 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มี.ค. 2560) 

งบประมาณและที่มาปี  2561   งบประมาณ   
952,000  บาท 

ถือปฏิบัติตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์    
เดือน มี.ค. 2560 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่ต้อง
ระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561-2564                    
หน้า  553  ลําดับที่ 15 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองแผนฯ 
 
 
 

5 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5  นิ้ว)จํานวน  4  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2559) 

งบประมาณและที่มา                                         
ปี 2561   งบประมาณ  174,000  บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว) จํานวน  4  เครื่อง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560ณ วันที่ 21เม.ย. 2560) 

งบประมาณและที่มา                                           
ปี 2561  งบประมาณ  120,000  บาท 

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
ประจําปี 2560  ณ         
วันที่  21  เม.ย. 2560 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่ต้อง
ระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561-2564                    
หน้า  555  ลําดับที่ 21 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองคลัง 
 
 
 
 

6 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน  3เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2559) 

งบประมาณและที่มา 
ปี 2564   งบประมาณ9,600  บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จํานวน3เครื่อง  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที่ 21 เม.ย.2560) 

งบประมาณและที่มา 
ปี 2564   งบประมาณ8,400  บาท 

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
ประจําปี 2560  ณ         
วันที่  21  เม.ย. 2560 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่ต้อง
ระบุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561-2564                    
หน้า  556ลําดับที่ 22 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองคลัง 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
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7 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู            
จํานวน 4เครื่อง(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส.ค. 2559) 

 
งบประมาณและที่มา 
ปี 2561 งบประมาณ  800,000  บาท 
ปี 2562งบประมาณ  800,000  บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 36,000 บีทียู 
จํานวน  4  เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
มี.ค. 2560) 

งบประมาณและที่มา 
ปี 2561 งบประมาณ94,000  บาท 
ปี 2562งบประมาณ  94,000  บาท 

ถือปฏิบัติตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์                 
เดือน มี.ค. 2560 
- เนื่องจากพิมพ์จํานวนเงิน       
ในช่องงบประมาณผิด 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์
เนื่องจากครุภัณฑ์อยู่ในแบบ 
ผ.08 ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีพ.ศ. 2561-2564    

หน้า  559ลําดับที่ 30 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองพัสดุฯ 
 

8 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5  นิ้ว)จํานวน  2ชุด(เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ  
วันที่ 11 มี.ค. 2559) 

งบประมาณและที่มาปี  2561   งบประมาณ32,000  
บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19  นิ้ว)  จํานวน 2เครื่อง(เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
2560 ณ วันที่ 21 เม.ย. 2560) 

งบประมาณและที่มาปี  2561งบประมาณ 32,000  
บาท 
 

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             
ประจําปี 2560  ณ                
วันที่  21  เม.ย. 2560 
- เนื่องจากพิมพ์ลักษณะนาม
ผิด 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์
เนื่องจากครุภัณฑ์อยู่ในแบบ 
ผ.08 ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปีพ.ศ. 2561-2564  หน้า 
559  ลําดับที่ 31 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองพัสดุฯ 
 
 
 

9 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjetPrinter)จํานวน 4  
เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มี.ค.2559) 

งบประมาณและที่มา 
ปี  2561   งบประมาณ17,200บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์          
(Ink Tank Printer)จํานวน   4   เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที่ 21 เม.ย. 2560) 

งบประมาณและที่มาปี  2561   งบประมาณ   
17,200 บาท 
 

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             
ประจําปี 2560  ณ                
วันที่  21  เม.ย. 2560 
 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์
เนื่องจากครุภัณฑ์อยู่ในแบบ 
ผ.08 ไม่ต้องระบุยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปีพ.ศ. 2561-2564หน้า  
559  ลําดับที่ 32 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองพัสดุฯ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
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10 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน  3  เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2559) 

งบประมาณและที่มา 
ปี 2561   งบประมาณ    9,600   บาท 

 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จํานวน  3  เครื่อง  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที่ 21 เม.ย.2560) 

งบประมาณและที่มา 
ปี 2561   งบประมาณ8,400   บาท 
 

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์                 
ประจําปี 2560  ณ           
วันที่  21  เม.ย. 2560 
 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่
ต้องระบุยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีพ.ศ. 2561-2564              
หน้า  560ลําดับที่ 33 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
กองพัสดุฯ 
 
 
 

11 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000  บีทียู 
จํานวน  1  เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส.ค. 2559) 

 
งบประมาณและที่มา 
ปี 2561   งบประมาณ  24,000  บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  15,000  บีทียู 
จํานวน 1เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์มี.ค. 
2560) 

งบประมาณและที่มา 
ปี 2561   งบประมาณ  25,900  บาท 
 

ถือปฏิบัติตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์            
เดือน มี.ค. 2560 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่
ต้องระบุยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีพ.ศ. 2561-2564  
หน้า 562  ลําดับที่ 40 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
หน่วยตรวจสอบฯ 
 
 

12 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์Multifunction  แบบฉีดหมึก (lnkjet) 
จํานวน   1   เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 
มี.ค.2559) 
 
งบประมาณและที่มา 
ปี 2561   งบประมาณ7,900  บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์Multifunction  แบบฉีดหมึก (lnkjet) 
จํานวน  1  เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที่ 
21 เม.ย. 2560) 
 
งบประมาณและที่มา 
ปี 2561   งบประมาณ7,700 บาท 

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์                  
ประจําปี 2560  ณ           
วันที่  21  เม.ย. 2560 
 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่
ต้องระบุยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีพ.ศ. 2561-2564              
หน้า 562  ลําดับที่ 42 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
หน่วยตรวจสอบฯ 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
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13 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VAจํานวน  2  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  11 มี.ค. 2559) 
 
งบประมาณและที่มา 
ปี 2561   งบประมาณ6,400   บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จํานวน  2  เครื่อง  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที่ 21 เม.ย.2560) 
 
งบประมาณและที่มา 
ปี 2561   งบประมาณ5,600   บาท 
 

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์                 
ประจําปี 2560  ณ           
วันที่  21  เม.ย. 2560 
 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่
ต้องระบุยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีพ.ศ. 2561-2564  
หน้า  563ลําดับที่ 44 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
หน่วยตรวจสอบฯ 
 
 

14 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน  4  เครื่อง (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์11 มี.ค. 2559) 
 
 
งบประมาณและที่มาปี  2562   งบประมาณ64,000  
บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19  นิ้ว)  จํานวน  4  เครื่อง(เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
2560 ณ วันที่ 21 เม.ย. 2560) 
 
งบประมาณและที่มาปี  2562   งบประมาณ64,000 
บาท 

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์                 
ประจําปี 2560  ณ           
วันที่  21  เม.ย. 2560 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่
ต้องระบุยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีพ.ศ. 2561-2564  
หน้า  563  ลําดับที่  45 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
หน่วยตรวจสอบฯ 
 
 

15 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )  ระดับความละเอียด
จอภาพ  1920x1080  พิกเซล  ขนาด  40  นิ้ว             
จํานวน  5  เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส.ค. 2559) 
 
 
งบประมาณและที่มา 
ปี 2561    งบประมาณ80,000  บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )  ระดับความละเอียด
จอภาพ  1920x1080  พิกเซล  ขนาด  40  นิ้ว 
จํานวน  5  เครื่อง(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์มี.ค. 
2560) 
 
งบประมาณและที่มาปี  2561    งบประมาณ75,000  
บาท 
 

ถือปฏิบัติตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์            
เดือน มี.ค. 2560 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่
ต้องระบุยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 
หน้า  564  ลําดับที่  1 

แผนงานการศึกษา 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 



‐ 6 ‐ 
 

16 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ติดตั้ง 
ขนาด  30,000  บีทียูจํานวน  10  เครื่อง                
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส.ค. 2559) 

งบประมาณและที่มา 
ปี 2561    งบประมาณ370,000  บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ติดตั้ง  
ขนาด  30,000  บีทียูจํานวน  10  เครื่อง 
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์มี.ค. 2560) 

งบประมาณและที่มา 
ปี 2561    งบประมาณ402,000  บาท 
 

ถือปฏิบัติตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์            
เดือน มี.ค. 2560 
 
 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่
ต้องระบุยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564             
หน้า  564  ลําดับที่ 2 

แผนงานการศึกษา 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 

17 แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
โครงการ 
เครื่องขยายเสียงจํานวน  1  ชุด (ราคาท้องถิ่น) 
 
 

แผนงาน 
การศึกษา 
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
โครงการ 
เครื่องขยายเสียง  จํานวน  1  ชุด (ราคาท้องถิ่น) 
 
 

1. เพื่อให้แผนพัฒนา
สอดคล้องกับความเป็น
จริงตามโครงการ 
2. เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายปี 
2561    

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่
ต้องระบุยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564             
หน้า  565  ลําดับที่ 1 
 

แผนงานการศึกษา 
 
กองการศึกษาฯ 

18 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV )  ระดับความละเอียด
จอภาพ  1920x 1080   พิกเซล  ขนาด 55  นิ้ว  
จํานวน  1  เครื่อง(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส.ค. 2559) 
 
 
งบประมาณและที่มา 
ปี 2561   งบประมาณ    32,000   บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV ) ระดับความละเอียด
จอภาพ  1920 x1080  พิกเซล   ขนาด  55  นิ้ว   
จํานวน  1  เครื่อง(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
มี.ค. 2560) 
 
งบประมาณและที่มา 
ปี 2561   งบประมาณ     30,000   บาท 

ถือปฏิบัติตามบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์            
เดือน มี.ค. 2560 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่
ต้องระบุยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564             
หน้า  565  ลําดับที่  2 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 
กองการศึกษาฯ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
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19 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2(
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5  นิ้ว)จํานวน  10  เครื่อง  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  11 มี.ค. 2559) 

งบประมาณและที่มาปี  2561   งบประมาณ290,000  
บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว)  จํานวน10  เครื่อง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี 2560 ณ วันที่ 21 เม.ย. 2560) 

งบประมาณและที่มาปี  2561    งบประมาณ300,000  
บาท 
 

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์                 
ประจําปี 2560  ณ           
วันที่  21  เม.ย. 2560 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่
ต้องระบุยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564  
หน้า  566  ลําดับที่ 4 

แผนงานอุตสาหกรรม        
และการโยธา 
 
กองช่าง 
 
 

20 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา Network  
แบบที่ 1จํานวน  10  เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 มี.ค.2559) 

งบประมาณและที่มา 
ปี  2561   งบประมาณ    160,000  บาท 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 1จํานวน  10  เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที่  21 เม.ย. 2560) 

งบประมาณและที่มา 
ปี  2561   งบประมาณ79,000 บาท 
  

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์                  
ประจําปี 2560  ณ           
วันที่  21  เม.ย. 2560 
 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่
ต้องระบุยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564   
หน้า  567  ลําดับที่ 5 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 
กองช่าง 
 

21 เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด800VA  จํานวน 10 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 มี.ค.2559) 
 
งบประมาณและที่มา 
ปี  2561   งบประมาณ 32,000  บาท 

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด800 VA  จํานวน 10 เครื่อง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณวันที่  21 เม.ย. 2560) 
 
งบประมาณและที่มา 
ปี  2561   งบประมาณ    28,000  บาท 

ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์                 
ประจําปี 2560  ณ           
วันที่  21  เม.ย. 2560 
 

- ไม่ระบุยุทธศาสตร์เนื่องจาก
ครุภัณฑ์อยู่ในแบบ ผ.08 ไม่
ต้องระบุยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564             
หน้า  569  ลําดับที่ 15 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 
กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
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22 แผนงาน 
การศึกษา 
โครงการ 
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน ของ อปท. ระดับภาคกลาง 
 

แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
โครงการ 
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน ของ  อปท. ระดับภาคกลาง 
 

1. เพื่อให้แผนพัฒนา
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามโครงการ 
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายปี 2561    

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
หน้า  342  ลําดับที่ 49 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
 
กองการศึกษาฯ 

23 แผนงาน 
สังคมสงเคราะห์ 
โครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการบําบัด แก้ไข 
ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน จังหวัดสระบุรี 

แผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการบําบัด แก้ไข 
ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน จังหวัดสระบุรี 

1. เพื่อให้แผนพัฒนา
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามโครงการ 
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ปี 2561   

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
หน้า  352  ลําดับที่ 9 
 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
กองแผนฯ 

24 แผนงาน 
เคหะและชุมชน 
โครงการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
 

1. เพื่อให้แผนพัฒนา
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามโครงการ 
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ปี 2561    

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
หน้า  356  ลําดับที่ 7 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 
กองช่าง 

25 แผนงาน 
เคหะและชุมชน 
โครงการ 
ค่าใช่จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่    
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 
 

แผนงาน 
การเกษตร 
โครงการ 
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่    
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 

1. เพื่อให้แผนพัฒนา
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามโครงการ 
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ปี 2561    

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
หน้า  360  ลําดับที่ 12 

แผนงานการเกษตร 
 
กองช่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข  ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2560 

ลําดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(แก้ไขใหม่) 
เหตุผลการแก้ไข ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
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26 แผนงาน 
เคหะและชุมชน 
โครงการ 
 
 

แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
โครงการ 
 
 

1. เพื่อให้แผนพัฒนาสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงตามโครงการ 
2. เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย  ปี 2561   

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว อนุรักษ์
วัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
หน้า  390  

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 
กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




